
	  

HULDRENE OKTOBER 2015 
Tema: ”Meg selv på naturlekeplassen”  

                      Mål: At barna blir trygge og kjente med hverandre 

 
 
 
 

Mandag Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag Fredag  
 

Uke nr 41 
 

5.   
 

Uteaktiviteter og 
finmotorisk aktivitet 

6. 
 

Turdag 

7. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

8. 
 

Grupper på tvers av 
avdelingene 

9. 
 

Temadag 

Uke nr 42 
 

               12. 
Uteaktiviteter  - 
hinderløype 

13. 
Turdag 
Bading 

14. 
Grupper  

15. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
Foreldremøte 

16. 
Temadag 

Uke nr 43 
 

               19. 
Uteaktiviteter – ballspill 
og sykling 

20. 
Turdag 

 

21. 
Grupper  

HØSTFEST m/foreldre 

22. 
Grupper av avdelingene 

 

23. 
Temadag 

 
Uke nr 44 
 

               26. 
  
Uteaktiviteter - 
hinderløype 

27. 
              Turdag 

Bading 

28. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

29. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
Andrea 2 årJ  

30. 
Temadag 

Uke nr 45 
 

               02. 
 
Uteaktiviteter – kritt 
tegninger  

03. 
              Turdag 

 

04. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 

05. 
Grupper på tvers av 

avdelingene 
 

06. 
Temadag 

	  



	  

MÅNEDSBREV FOR  HULDRENE OKTOBER 2015 

Hva har vi gjort? 
Nå i september måned har vi gjort mye kjekt. Det har blitt turer i det flotte høstværet vi har hatt nå i september. 
Det har blitt leitet etter troll og vi har fortalt historien om ”de tre bukkene bruse”. Barna kjenner eventyret godt 
nå og spør etter det på eget initiativ. Det øves også sangen ”bukkene bruse”.  På turene samler vi på det vi finner 
pinner, steiner, blader , mose etc. Sammen med barna så blir det til mye rart. Det har blitt laget mange fantasi 
troll i skogen utav blader, stein, kongler og mose.  

På fotballbanen har vi hatt hinderløype. Det jobbes med begreper som under, gjennom, over, mellom oppå. 
Barna får gjennom den fysiske aktiviteten erfare begrepen med hele kroppen sin. Det blir også tid til løping, 
rulling, sparke ball, kaste ball, hopping, sykling. Herlige aktiviteter for de små barnekroppene. 

På temadagene nå i september har vi fått jobbet med fargene gul, rød og oransje. Barna har malt med fingrene 
og ting de har funnet i skogen. Bildene henger i gangene, så dere ser sikkert hva det har bruktJ  En god måte 
for barna og bruke den taktile sansen sin.  

Barna har også malt med rød og gul på kongler som vi har pyntet med i greinen vår på avdelingen. 

Grupper på tvers  har vært på fotballbanen og hatt sangleker, hinderløyper, ballspill og turer til 
fortellerstubben. Her har det også blitt fortalt eventyret om ”tre bukkene bruse” ved hjelp at stein og pinner 
som vi har funnet på turen.  

 

  



	  

Hva vi skal jobbe med i oktober? 
Nå i oktober jobber vi videre med å bli kjent i miljøet ute og inne. Barna blir bedre kjent og trygge på 
hverandre gjennom leken. Derfor er det viktig at barna får rom og tid til leken sin. I samlinger vil vi bruke 
”husene” til barna der vi prater om familien til barna og de nære ting. Begreper som vil være fokus i 
samlinger: gutt, jente, dame, mann, dør, vindu, gulv, tak, stol, bord, benk, seng, do, dopapir, vask, sirkel, 
firkant, trekant. Kontraster som vil være fokus i historier og eventyr: Trygg/redd. 

Oktober Regle: 

            Skilpaddebabyen sover og drømmer. 

            Mamma og pappa går og svømmer. 

            Babyen våkner alene – å nei! 

            Sjakalen kommer – den er ikke grei! 

            Babyen hopper i vannet – hurra! 

            Finner foreldrene – alt går bra. 

 

            



	  

     8. oktober blir det foreldremøte kl. 18.00 

   21. oktober – Høstfest med foreldre kl. 15.00 

Bordsang: (melodi ”Julekveldsvisa”) 

Nå har vi vasket hender og vi har satt oss ned. 

Nå sitter vi og synger og venter på beskjed. 

For vi er veldig sultne, det skal du snart få se. 

Og nå er sangen slutt, ja, på én og to og tre. 

 Utenom lek vil vi ha aktiviteter på avdelingen. Det blir eventyr og dramatisering. Fokus eventyr vil være 
”Bukkene bruse” 

Nå som det er høst vil vi plukke med oss blader, kongler, steiner og andre naturmaterialer som vi vil bruke i 
formingsaktivitetene våre. Vi vil også bruke fargene gul og rød når vi maler.  

Vi undrer oss over naturen og lydene vi kan høre. Øver oss på å lytte og høre på andre. Hvordan høres 
stillheten ut? Hmm, vanskelig… 

Praktisk informasjon: 

Øygunn er fortsatt sykemeldt.  

Uke 41 – skolens høstferie – Camilla og Christine har fri – Maria vil være på avd. 



	  

	  


